
REGULAMIN POBYTU  
W DOMKACH LETNISKOWYCH 
LAS I MORZE W POBIEROWIE 

1. Doba pobytu zaczyna się o godz. 1500 w dniu przyjazdu, a kończy o 
godz. 1000 w dniu wyjazdu. 

2. Jeśli Gość nie przyjedzie do północy pierwszego dnia pobytu, a nie 
zgłosił opóźnienia, rezerwacja zostaje anulowana automatycznie. 

3. Cisza nocna obowiązuje w godz. 2200 do 700 rano. 
4. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie kompleksu w 

godz. od 800 do 2200. 
5. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług kompleksu nie 

powinno zakłócać pobytu innych Gości w szczególności poprzez 
wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki oraz zachowania 
powszechnie uznane za nieprzyzwoite. 

6. Korzystanie przez dzieci z placu zabaw możliwe jest tylko pod 
opieką osób dorosłych. 

7. Pobyt zwierząt po wcześniejszym uzgodnieniu i uiszczonej opłacie 
20 zł/dobę, przy czym właściciele zobowiązani są do ich nadzoru, 
do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania 
nieczystości oraz wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy. 

8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zwraca się uwagę 
Gościom na: 

○ całkowity zakaz palenia w domkach tytoniu oraz 
używania otwartego ognia (np. palenia świec), 

○ nie rzucanie niedopałków od papierosów i zużytych 
zapałek na terenie ośrodka ani do kosza (dla palaczy 
dostępne popielniczki), 

○ nieużywanie w domkach grzejników elektrycznych, 
grzałek oraz kuchenek elektrycznych nie należących do 
wyposażenia domków, 



○ nie rozpalanie grilla na drewnianych tarasach ani 
bezpośrednio przy nich i zachowanie przy tym 
szczególnej ostrożności. 

9. Ze względów porządkowych w przypadku opuszczania domków 
prosi się o zakręcanie kranów instalacji wodociągowej i wyłączenie 
oświetlenia. 

10. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w 
domkach oraz na terenie kompleksu. 

11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia 
lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń technicznych domków 
powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających. 

12. Zgubienie lub zniszczenie kluczy wiąże się z koniecznością 
wniesienia przez Gości opłaty w wysokości 50,00 zł. 

13. Ręczniki nie znajdują się na wyposażeniu domków. 
14. Osoby przebywające na terenie kompleksu zobowiązane są do 

przestrzegania niniejszego regulaminu. 
15. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu wiąże się z 

koniecznością opuszczenia domków letniskowych Las i Morze bez 
zwrotu kosztów. 

 
 


